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ECHTE BAKKER BALK
TEL: 12989

O

AJORICA
PARELS EN BIJOUX

10 jaar garantie op de parels.

MAJORICA artikelen zijn overal verkrijgbaar

en alle colliers en bijoux zijn voorzien van

het MAJORICA merk met garantienummer.

De garantie is internationaal geldig.

Dietrich Sport
HALTESTRAAT 35 - 2042 LK ZANDVOORT - TEL. 02507-15986

CONTROLEER EVEN UW HOCKEYTAS, VOORDAT U WEER NAAR HET VELD GAAT.

0- shirt

0- short-rokje

0- kousen

0- trainingspak

0- handdoek

0- badslippers

0- trui/sweater

0- stick

0- scheenbeschermers

0- mondbeschermer

0- schoenen

0- bal

0- reserve veters

0- tape

Is er iets niet in orde, kom dan even bij "DIETRICH SPORT" langs.

Wij wensen U veel hockey plezier,

hockeyspecialist

"DIETRICH SPORT "



DE GARNAEL
CLUBBLAD VAN DE ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB
Verschijnt wekelijks van augustus tot juni

VOORZITTER :

SECRETARIS:
PENNINGMEESTER :

REDAKTIE:
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E.J. Meyer Zandvoortselaan 145 2042 XK Zandvoort Tel. (02507) 17924
J. Goezinne Celsiusstraat 68 2041 TL Zandvoort Tel. (02507)14182
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R. Willigers v. Lennepweg 2-II 2041 LG Zandvoort Tel. (02507) 16414

AFD. GOLF
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SECRETARIS:
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"DE PUUR"

CU L-

Steengrill-Barbecue-Fondue-Gourmet Restaurant

Vele soorten fondue/barbecue

Onze specialiteit

visfonclue/barbecue

waarvoor reservering gewenst

Dagelijks geopend v.a. 5 uur 's middags
Donderdag gesloten

Behalve juli en augustus

Ruime parkeergelegenheid

Geschikt voor partijen tot 70 personen

DANSVLOER AANWEZIG

Reserveren gewenst

02507 - 1 44 97

ZEESTRAAT 26 - ZANDVOORT



VOLVO
OFF. DEALER AUTOMOBIELBEDRIJF

H. P. KOOIJMAN
Brederodestraat 8 Zandvoort Tel. 13242

FORD
SERVICE

VERKOOP - INRUIL - SERVICE - REPARATIE (ALLE MERKEN)

INRUILAUTO'S met Bovag-garantie

Erkend keurbedrijf voor alle merken personenauto's

in slechts 5 tot 10 minuten

AUTOWASSTATION - DOE HET ZELF v.a. F 3.-
WARM WATER - SHAMPO - SPOELEN - IN DE WAS ZETTEN

Automaatinworp f 1.—

Brederodestraat 10

Doorlopend geopend

Ampèrestraat 8 (noord)

v+fé bloemendaal

*
verzorging van reunies, feesten en partijen tot

2500 personen;

alle dranken, toebehoren (biertaps) en glazen

worden in consignatie geleverd d.w.z. alle niet-

gebruikte goederen worden door ons retour-

genomen.

*
Voorrij-kosten worden niet in rekening gebracht.

*
Exclusief importeur voor Nederland van:

- Cognac Payrault VS., VSOP., Napoleon en XO.;
- Pineau des Charentes Payrault;

- Champagne S. Chapuy 100 % Grand Cru;
- Vin d'Alsace Paul Buecher en J.B. Adam.
- Chateau Granval - Pecharmant rouge
- Caveau de Malleval - Vaucluse (Rhone)

*
Gratis opslag van bij ons gekochte wijnen;

*

Aangesloten bij U.I.C..

Graag tot ziens op het bekende adres!

Koffiebranderij "De Amstel"

van ouds "de Êaarsjes"

Koffie . . . rechtstreeks van de branderij

verser kan niet!

Zaak

:

Koffiebranderij "De Amstel'
Schipholweg 919
2143 CE Boesingheliede
tel: 02505-1462

privé:

Gijs Sterrenburg
023-282000
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Het had zo mooi kunnen zijn en zo aardig en zo fijn...»» maar het was weer

hommeles o Deze bij de Veteranen zeker bekende regels uit een liedje van

Annie M.G.Schmidt geven in het kort weer hoe de situatie is geweest afgelopen

zondag bij de Vets B. Het ging ongeveer als de tien (twaalf) kleine negertjes»

Alleen er bleven zes (spelers) over en dat is toch beter dan het beroemde verhaal
aangeeft
Voor het spelen van een competitiewedstrijd is het echter te weinig. De

tegenstander moest v/eer eens meegedeeld worden dat we niet konden verschijnen
i„v,r(i„ de onderbezetting; hetgeen zeker niet in dank werd afgenomen. Er schijnt

bij de Vets, B een virus rond te waren dat toeslaat zodra er een wedstrijd
gepland staat. Vooral bij uitwedstrijden steekt het onverbiddelijk de kop op.

Het veroorzaakt allerlei toestanden die het spelen van een wedstrijd door de

getroffenen onmogelijk maakt. Het is echter zo, dat indien men spelend lid

is van een vereniging , deze vereniging er terecht vanuit mag gaan dat er dan ook
gespeeld wordt als de bond dit middels een competitieschema aangeeft,
overmacht daargelaten. Onze vereniging heeft te weinig veteranen om te allen
tijde een elftal op de been te brengen, Dus afbellen heeft direkt grote
consequenties voor de aanvoerders en de persoon die dat weekend waakt over

het wel en wee van de elftallen. Laten we hopen dat het incidenten zijn en

blijven, opdat de penningmeester het geld dat hij zo zuinig moet beheren
niet kwijt is aan boetes die ons door de bond worden opgelegd.
Tot overmaat van ramp bleek de wedstrijd die de Vets.A moesten spelen bij

Alecto ter elfder ure te zijn afgelast, waardoor beide teams afgelopen zondag
niet in aktie zijn gekomen. Er zijn door een zeker persoon allerlei
aktiviteiten ondernomen om toch aan zijn trekken te komen (op hockeygebied

dus), maar de chantage- en omkooppraktijken hebben, voor zover de schrijver

van dit alles weet, geen resultaat gehad of :Herbert moet alsnog de mogelijk-
heid hebben geboden voor deze fanaat om met Heren 3 mee te spelen.

Ik heb het idee dat er bij de familie G, te B. iedereen om dezelfde en

normale tijd het avondmaal heeft kunnen genieten en de heer des huizes zich

in zijn "lot" heeft moeten schikken, of de uitgebreide reportage van
Ajax~PSV moet daar weer roet in het eten hebben gegooid.
Naar verwachting zal de volgende keer dat er door een der Vets B het een en

ander aan het papier zal worden toevertrouwd dit een verhaal zijn met slechts

positieve ervaringen, want die zullen er natuurlijk weer komen.

Voor het a.s. weekend verwachten wij een voorstuk van de Dinsdagveterinnen.

Inleveren graag zondag 4 november voor 18.00 uur in de groene bus.

Uitslagen zondag 28 oktober 1990

Heren
AMVJ - ZHC 1

ZHC 2 - WV 7

Alliance 12 - ZHC 3

Alecto - ZHC A
Qui Vive - ZHC B

Dames
Xenios - ZHC 1

ZHC 2 ~ Amsterdam 7
Puermerend ~ ZHC A

1 -

1 = 3

2 -

afg-slast
afge last

«

- 4

afgelast 2



Dinsdagvetorinnen

Uitslag Woerden - Zandvoont 1 - 4

Marjorie bedankt voor het meespelem. Je mag blijven!

U

Bijtijds afmelden als je niet kan spelen en proberen zelf voor een
vervangster te zorgen

,

R
.

Wedstrijdprogramma voor 6 november 1990

Rindwijck - Zandvoort 10.30 uur
Koffie om 10.00 uur
Verzamelen op deTol om 9.15 uur
Rijders! Ria, Elke, Toos

Opstelling: Cor, Elke, Toos, Jennifer, Jelly, Henny, Mar ja, Monique,
Louise?, Jet ?, Ria

Verslag dinsdagveterinnen

Iedere dinsdagochtend is het weer een verrassing. Zijn we kompleet of niet?

Vandaag moeten we het zonder Henriette en Louise stellen. Jet we duimen
voor je en Louise sterkte met je rug. Gelukkig konden we met 10 man (vrouw)

spelen dankzij Marjorie Castien, en natuurlijk onze vaste, bijna wekelijkse
invalsters Marja en Monique. Het was een lekkere wedstrijd. De eersfe twee

doelunten kwamen van Monique en nummer drie van Marjorie. Een prachtig schot

van Marja ging tegen de paal helaas „ V/oerden had het nakijken (vooral naar

Monique )

.

Gezien het feit dat het voor Ria, die tot nu toe de zaken uitstekend heeft
v/aargenomen tot willie v/eer op de been is (loop je weer, Wil?) erg moeilijk is

iedere week weer een kompleet team te krijgen, wil ik bij deze een oproep doen

aan allen die graag een balletje vallen slaan op de dinsdag. Heb je zin om mee

te spelen, schroom dan niet een van ons te bellen. Zoals je ziet kunnen v/e

een paar mensen goed gebruiken. Kom in ieder geval eens langs als we thuis

spelen. Kan je zelf niet op dinsdag, vraag dan eens aan mensen in je

omgeving. Er moet toch wel iemand zijn cie wat v/il sporten.
Iedereen is welkom (vanaf + 30 jaar). Enkele telefoonnummers die je kunt
bellen zijn?
Ria Bruinsma 02507 - 14370
Willy v.d.Bos 02507 - 16202

Toos Kreyger 02507 - T4517

Grootjes en tot ziens

.__.....___„_„ Toos JCreyger

Aan alle ouders en clubgenoten

Wij van de feestcommissie van de Z.H.Ce vragen u hierbij ons te helpen

met het vinden van sjoelbakken.
Heeft u ergens een sjoelbak staan, bel even met Reiner Slotemaker,

tel. 02507 - 16927. Alvast bedankt.



BUCKLERBIE
ZOLEKKER DATJE DE
ALCOHOLNIET MIST.



assurantkM»fmanckrmgsbedrijf

Voor:

Verzekeringen

Pensioenadviezen

Financieringen en

wilhelminastraat 56
postbus 146

2000 AC Haarlem
telefoon 023-31 47 55

Hypotheekbemiddeling

6cfi-Restaurant

onti€ho£h

Bloemendaal aan Zee
Tel. 023 - 25 22 80

Ons restaurant biedt u een

UNIEK UITZICHT OVER ZEE
en een menukaart met vele

VLEES- EN VISSPECIALITEITEN

tegen zeer redelijke prijzen.

*

Tevens is onze accomodatie
uitstekend geschikt voor

familiediners, recepties en
andere feestelijke

aangelegenheden.

Graag verstrekken wij u vrijblijven

nadere inlichtingen.

*



Wedstrijdprogramma zondag 4 november 1990
••

Heren
ZHC 1 = Strawberries
Amsterdam 14 ~ ZHC 2

ZHC 3 vrij
ZHC A - Alphen a/d Rijn
ZHC B ~ HIC D

Dames
ZHC 1 - Kraaien
Qui Vive 3 - ZHC 2

ZHC A ~ HIC A

scheidsrechters
14.30 KS
13=00 gras

11.30 KG J.VodoBrom h R.Roodhart

14.30 gras ToGatr-nides - G.v.Leenders

12.45 KG H.Hoejenbos - R^Leffelaar

10.00 KG
12.00 pras T.Hamann - B.Balledux

Lid van dienst: Ron Roodhart tel. 02507 - 16253

Bardienst: kassa barcomrnissie

13.30 - 15.00 uur 2 veteranen A

14.45 - 16,15 2 dames veterinnen A

16.00 - 17.30 of later 1 dames 1 + 1 heren 1

Opstellingen

:

Heren 1 F.Goezinne, J.Bouman, M.Swart, M.Meijer, R.Hiemstra, M.v.dKooy,

G. Polman, W. Jubels, E.v.Berkel, W.Kolk, W.Blorn, A. Jubels, M.Landman

Heren 2 R.Paap, P.Stuyfzand, B.Cornet, H.v.Elk, J.Goezinne, H. de Jong

M o v.d. Bergen, J.Schaeffer, T.Gatsonides, N.Gatsonides, R.Roodhart,

Afzegadres t/m 25.11. R.Roodhart 02507-16253

Vets A R. Molenaar, T.Gatsonides, J.Steiner, J.krot, B.v. Bergen, J.Berendsen

G.VoLeenders, R.v.Leeuwen, D. Roodhart, R. Hamann, D. v.d. Brink,

J.W.T., C. Polman

Vets. B B.Balledux, J.Vis, D.Muller, J.v.Hemert, P. Citroen, Ch. de Muinck,

H.Kist, R.Swart, J.Landman, Y.Kleyhorst, J.K.W., J.Meyer, R.Landman

Dames 1 H.Jansen, M.v.d.Staak, S. v.d. Brom, K.Toenbreker, D.v.Hemert,
T. v.d. Brink, J.Bouman, M.Kist, H.Plantinga, M.Schilpzand, S.Castien,

Y.Ovaa, M.Gielen

Dames 2 S.Halderman, L.Gerrits, J.Sv/art, M.Polman, L. Porton, B.ter Steege

P. Brugman, M.Eysvogel, B.Wilkes, C.Gormiller, H.Plantinga

Vets A Hanneke, Mieke, Ingrid, Heleen, Rarjorie, Mar ja, Henriette, Ria, Wil,

Bouise, Hanneke, Elke, tel. 15888 (Pauline)

GROTE CLUBACTIE

Nog steeds hebben een heleboel mensen nog niet betaald voor de

Grote Club Actie loten. Graag inleveren uiterlijk 4 november bij

Raymond -Leffelaar, op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag in het

clubhuis aanv/ezig.



KUNSTGRAS, ROOKVERBOD Iftffl!

Na jaron sparen, krom liggen en sponsorlopen, zowel nu als in de toekomst,
hebben wij uiteindelijk een mooi kunstgrasveld gekregen.
En aangezien later ook onze kinderen erop willen hockeyen, in plaats van op
een grote asbak, verzoeken wij dringend, geen sigaretten in de ug=outs
te roken of in de nabijheid van het kunstgrasveld.
Kunt u daar geen rekening meehouden dan wordt er een algeheel rookverbod
ingesteld o ., n . -,, . .

Namens Reiner Slotemaker.

LAATSTE OPROEP

Leden die mee willen doen aan de scheidsrechterscursus moeten zich binnen
2 v/eken na heden opgeven bij Raymond Le-ffelaar. De cursus neemt hooguit
20 uur verspreid over vijf v/eken van uw kostbare tijd in beslage
Op dit moment heeft onze club 47 C-kaarthouders en we moeten echt weer
terug naar de 60 l

Voor uzelf is het misschien ook wel eens prettig om wat dieper op de
spelregels in te gaan. Een kaart halen wil echt niet zeggen dat u verplicht
wordt elke week te fluiten.

R.L.

Verslag Alliance 12 - ZHC 3

Heren 3 verzamelt, met vier invallers, zondagmiddag om 3 uur.
Binnen een kwartier blijkt dat er nog drie spelers niet kunnen spelen.
Een aantal heeft, zonder succes, op vrijdag en zaterdag geprobeerd de
aanvoerder te bereiken. De aanvoerder was echter vanaf vrijdagavond konstant
bereikbaar. Om op deze manier je medespelers in de steek te laten is
schandalig! I !

Als Veteranen A en B wel hadden gespeeld, had heren 3 niet kunnen spelen
en had de club een boete van ƒ 150,- gekregen.
Maar met 7 invallers won Heren 3 toch nog met 3-2.

Ik wil alle invallers hartelijk bedanken.
En voer alle duidelijkheid: afzeggen op donderdagavond tussen 19 en 20 uur

bij Herbert Fens, tel. 02507 - 12362

Namens de wel aanwezige spelers van heren 3° Erik Jan Meyer, Herbert Fens

Nieuw lid:

Kelly Grannetia, Wilhelminaweg 3, 2042 NN Zandvoort
el. 02507 - 13050 geb.dat. 12.4.1983



ABC JEUGD ABC JEUGD ABC JEUGD ABC JEUGD ABC JEUGD ABC JEUGD ABC JEUGD ABC

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover, de start van de competitie.

Dit gold dan nog wel niet voor alle teams, maar de overigen zullen volgende

week al aan moeten treden.

Aan de uitslagen die mij bekend zijn te zien, had iedereen er, ondanks het

slechte v/eer, veel zin in. Dit zal hopelijk voor de rest van het siezoen zo

blijven.
Vorige week is er al geschreven over de voorbereiding van feesten, dit jaar

zullen deze feesten ook voor een deel weer geregeld worden door het jeugd-

bestuur

.

Voor een groot deel is het jeugdbestuur al samengesteld, maar van 2 teams

zoek ik nog een vrijwilliger, namelijk van Meisjes A en Jongens B.

Als dit je leuk lijkt vertel het mij dan even.

Minanda S/RS

Uit sl£gjm_yan_27_oktober

Jongens
ZHC Al - HBS Al 3-0

Bloemendaal A4 - ZHC A2 4-1

ZHC C - Saxenburg C 4-1

Meisjes
Alliance A2 - ZHC A

ZHC C - Haarlem C2

1-4

???

WEDSTRIJDPROGRAl^

Jongens

Abcoude Al

Zandvoort A2

Zandvoort E

Zandvoort C

Meisjes

Zandvoort A
Rood Wit B3

HBS C2

- Zandvoort Al

- VRIJ
- Heerhu^owaard B
- Amsterdam C2

- Hurley A2
- Zandvoort B

- Zandvoort C

Scheidsrechters

15.45 KG

12.00 KG Harro + Marcel Swart

15.00 KG Hr.Cliteur + Hr. Muller

13.30 KG Jeroen G + Jeroen B

13.15

13.30

5^5ï£NSTEN_ZATERDAG_3_NgyEMBER

een van de ouders van: Kassa:

10.00 •- 11.45 uur : Simon Korper Elke Molenaar

11.45 - 13.30 uur : Lenny Paap Dinka Mollerus

13.30 - 15.15 uur : Gert Jan Cense Sonja Scheffer

15.15 - 17.00 uur : Lara Meijering Marleen Gerrits

OUDER/ JEUGDTRAINING : ouderen - Joop Berendsen

jeugd - Ruud Willigers + Charles de Muinck

Jongens Al^ : Cv. Grieken - Gil Kok - W.Slotemaker - T.Gatsonides - N.Gatsonides

J. Brouwer - R.Roodhart - J.B;v.d.Mije - V.Woters - N. Jonker

Coach : R.Leffelaar tel. 023 - 280406

Verzamelen bij het clubhuis om 14.30 uur

Rijders : Raymond + Roodhart + Brouwer

jongens_B : G.J. Cense - D.Menkhorst - P.v.d.Mije - F.v.d.Mije - D. Molenaar

S,Eryan - N.Castien - P.Koenekoop - I. Mollerus - M.Smits

Coaches : Miranda tel. 17485 + Danie"elle tel. 14532 (BETERSCHAP DAAN)
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Alle pasjes met dit

vignetworden razendsi

bediend doorde

Amro Geldautomaat.^

24 Uur per dag kunt u nu

bij ons terecht. Ook als u klant

bent van een andere bank.

Kerkplein 7, Zandvoort

Amro BankH

%TOERKOOP iReisburo Zonvaart
ALKMAAR - CASTRICUM • HEERHUGOWAARD UiïGEEST • ZANDVOORT

Voor elke prijs op reis met

Toerkoop Reisburo Zonvaart

2040 Al ZANDVOOüI
Posrbus 460

G'O'eKrochlM
Telefoon (O2507| 12540

Te'e» 57385 lonVu r.1.

ANVR

MAXFLI TOUR LTD (rrttal woodi) 775.CO 1699.00

DIAMOND MAX (rmal vvowil) 419.00 949.00

POWER MAX (fretll «loodll 299.00 675.00

lazenqer,
X.T.C.

EUROSTAR
JAN STEFHENSON
ROYAL PANTHER

Wilton

575.00

325.00

325.00

425.00

SAM SNEAD
PATTY BERG
BERNARO LANGER
NICK FALDO

"!U! noOdll 325.00

iml noodil 325.00

395,00

395.00

LvamM
TIGRESS G GRAFHITE

PARALLAX

ösQtsushiba

1075.00

650.00

BLACK BOXER GRAPHITE

SAWffl
IMPACT

SAPPHIRE

TOP SCOT

llll n;odi) 333.03

!isl *o»:!i) 333.00

:ul HOVh) 333.CO

Mor.
OMade*

1299.00

675.03

675,00

945,00

755.013

795.00

865.03

899.00

2200.00

1699,03

699.03

699.03

699.03

LANIG. DUNLOP. SLAZENGER. PING.

BEU SAYERS.WILSON.

PING.WILSON. SLOTLINE.

8EN SAYERS.

MOTOCAODY ELECTRIC GOLF TROLLEY 1399,03

ALUMINIUM LICHT GEWICHT 169.00

TITLEIST 2000 299.00

KIN8AG 703.00

KAR MET ZIT 193.00

AGU SPORT OUARIUS JACK 349,00

AGU SPORT OUARIUS BROEK 183,00

AGU SPORT SPORT. 149.00

SCHOENEN

AOIOAS va. 163.00

C0TSA0LD v.a. 155,00

FOOTJOY tl. 219,00

KINEES M. 259.00

STUBURT va. 135.00

GOLF BALLEN

DUNLOP DDH
DUNLOP 65 i

DUNLOP FOAERMAX

SLAZENGER 480

SLAZENGER CHALLENGE

TOP FIT E XL1

WILSON ULTRA

PRINGLE TRUIEN.

ACCESSOIRES & CADEAU ARTIKELEN

64.95

59.95

39.95

64.95

44.95

ETAL «OOOS VI

Promoot uw

bedrijf

met
EEN KEUS UIT EEN UITGEBREIDE ASSORTIMENT UW

,aPiNBs ~ ,ogo

'IK COLOR CODED FITTING CENTRE bfiCfrilkt Op Golf bcilletl

'GOLFERS"

Golf -Artikelen

Reparaties

Bedrukken van Gollballen

Golfclub MARIENWEIDE

Rood / Wit Hockey terrein

Zwaluwenweg 1

1

2011 HC Aerdenhout

Tel. 023 - 246245

Fax. 023 • 246245 /



365 DAGEN PER JAAR GEOPEND

goudgele frites

versgebakken

&****

tt'WOOR KWALITEIT /SÉ

«ES.

even een kroketje halen bij

\mm (

AUTOMATIEK-SNACKBAR

KERKPLEIN 5 ZANDVOORT

KERKSTRAAT 6a

2042 JE ZANDVOORT
TEL. 02507-18655

ZONDAGS GEOPEND VAN
1 TOT 6 UUR.

Sportspecialist

voor o.a.:

Kappa

Nike
Reebok
Adidas
Asics Tiger

Diadora
New Balance
Converse
Lotto

Champion
Cruyff

Umbro

400 SOORTEN

VELD, ZAAL EN RUNNING SCHOENEN

ZHC LEDEN 10% KORTING

Versteege s IJzerhandel

Dealer Pluspunt en Krugotex verven

Ook voor al uw

Uzerwaren
Gereedschappen
Tuingereedschap
Elektrische artikelen

Skill - Black and Decker
elektrische gereedschappen
Doe het zelf' artikelen

Sloten- en Sleutelservice

Pakveldstraat 19 - Tel. 1 25 54
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Lectori Salutem, Bloemendaal A4 - Zandvoort A2

Na onze confrontatie met Aerdenhout van drie weken geleden werden we dit

weekend hartelijk welkom geheten op Bloemendaal. Daar mochten we onze spel-

kunsten aande AA tonen. We begaven ons vol goede moetd, die wij in een alweer

eeiz verfrissende rijwièltocht hadden opgedaan, naar het grasveld waar wij onze

strijd moesten aanvangen. Aangezien wij nog op onze keeper moesten wachten en

onze concurrenten ook nog enkele collega's vermisten werd het duel nog even

uitgesteld; drie minuten later vingen we met het duel met onze concurrenten

aan. Tijdens het eerste gedeelte van het duel hadden wij duidelijk de over-

hand, alhoewel er geen mogelijkheid werd verschaft om een punt te drukken.

Dit kwam door het euvele feit dat onze collega's in de voorhoede van mening

verschilde over de ligging van het doel van onze concurrenten.

Na het eerste gedeelte van het duel hadden we een kortdurende reces waarin

we de taktiek nog eens doornamen. De stand was nog exact hetzelfde als toen

we met het duel aanvingen 0-0.

De eer was aan ons om voor het tweede gedeelte van het duel de spits af te

bijten. Dit leverde veel problemen op voor ons, aangezien wij ons nog niet

geheel op onze plaatsen bevonden toen onze spits het nodig vond de bal een

tikje terug te geven. De bal belandde uiteindelijk bij onze voorstopper wat

verder geen chronische gevolgen vooor hetm had. Na dit alles onderschept

'e"en van onze concurrenten de bal, omspeelde onze zeer goede en ervaren

keeper en wist zodmende een punt te drukken. Hierdoor raakten een aantal

van onze collega's zeer gefrustreerd en begonnen, tijdens de resterende

tijd van het duel, de spelopzichter van enige verwijten te voorzien.

Voor dit blijkbaar alweer niet óp prijs gestelde gedrag, waar naar het

schijnt wij wel meer last van hebben, werden enkele officiële vermaningen

uitgedeeld. Zelf onze collega nummer honderelf, die zichzelf zeer 'macho'

vindt, werd op het matje geroepen. Enkele minuten later slaagden onze con-

currenten er weer in om onze sublieme defensie te doorbr teken en wederom

een punt te drukken. Inmiddels had onze voorhoede de kwestie waar of het

doel can onze concurrenten zich bevond nog steeds niet opgehelderd, waar-

door zij nog steeds niet in de gelegenheid waren gekomen om zich een dole-

punt te verschaffen. Na de twee voorafgaande goals volgden er nog "e"en of

twee en zodoende verlieten wij het veld met een aaardige nederlaag. Na

een paar opbeurende woorden van onze begeleider, een zeer verfrissende

douche en wat te drinken begonnen wee aan de rijwièltocht naar Zandvoort.

Met vriendelijke groeten jongens A2

Post Scriptum : Wij willen graag onze dank uitbrengen aan de invallende

collega's uit de B, die ons ondersteund hebben met dit

duel met Bloemendaal A4

.

Zandvoort C Fit C2

Wegens technische mankementen is dit verslag een week te laat verschenen,

excuses daarvoor.

Aghwouo'. !
'. Is 'ie nou echt helemaal geflipt geworden, zult u denken?

Niet echt hoor. Het slaat op ons elftal, waarvan minstens drie kwartde

afgelopen week op wer&week was. Al met al slaperige koppen dus, afgelopen

zaterdag. Maar aangezien ierdereen vortijdig aanwezig was, lukte het aardig

om wakker te blijven. Helemaal onder het krijgsgeschal van Jim. Enfin,

de wedstrijd kon beginnen. Wij ginge meteen onwijs in de aanval, wat na

5 min. ook meteen resulteerde in een 1-0 voorsprong. Natuurlijk door Jimbo

6 Co. gescoord. Hij maakte ook 2-C en achterin werd het weer... jmist.

Saai. Maar daar zou ik me wel een lelijk in kunnen vergissen, want de

kleinere spelers bij Fit maakten het ons naarmate de wedstrijd vorderde

steeds moeilijker. Niet dat Marti jn C2 nieuwe naamindeling, wat te doen

kreeg, hoor. Maar toch, Fit vocht alsof de stand nog steeds 0-0 was, dat

wil wat zeggen. Maar bij ons werden &'. ballen van achterin keurig ver-

werkt, en zo creëerden wij toch meer en meer kansen, maar we hadden geen
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finisjing tutsj , zoals de Engelsen zouden zeggen. Oke, nog een lucky shot
van Lodewijk, toch kunstig hoor, en eindelijk eens een goed uitgevoerde
strafcornerprocedure, moet je ook een proberen bij g&lgje, dat woord,
maar dan zijn we d'r ook wel. Toch was de stand 4-0 voor ons bij rust,
toen Frits, leuk dat je kwam kijken trouwens, nog eens wat tactisch uit
wilde proberen. Maar voordat allws goed en wel was uitgelegd, was de 2e

helft alweer begonnen. Was dat effe schrikken, Fit ging keihard in de aan-
val. Bukken. En toen werd pas echt duidelijk hoe lek onze achterhoede is,

bal na bal kon de cirkel ingespeeld worden, om daarna panisch te worden
geruimd, om vervolgens weer bij een tegenstander terecht te komen, etc. etc.
Maar uiteindelijk lukte het ons om achterin boekloedig, eh koelbloedig te
ruimen. En toen deed meneer Castien iets heeel gewaagds , of juist iet heel
erg tachtisch; hij verwisselde de totale voorhoede met de complete achter-
hoede. Eerst leek het nergens op, maar later liep het steeds beter. Ik had
gewisseld met Jlm, dus kon ik alles mooi overzien. Quivien scoorde schit-
terend 6-0. En toen, Jim slaat van onze kop cirkel helemaal naar de rechts-
ibiten, Stephan in dit geval, die de bal met gevaar voor eigen leven een
zacht tikkie naar binnen geeft, recht in mijn stick. Ik ha d alleen de keep
nog voor me. Tijdens mijn run naar de cirkel bedenk ik mij opeens, dat ik
nog geen hoekvlag uit kan spelen. Hoe zou ik de keep omspelen? Keihard in
de kruizing, of toch maar een zacht hobbel balletej over de klomp van de
keep? Nu zult u wel denken, tegen de tijd dat hij si uitgedacht heeft de
keeper hem al lang onder de grasmat ges top, maar het was een gedachte in
een 100e van een seconde. Ondertussen draafde ik de cirkel in en zag de
keep uit zijn goal komen. Slechts een gedachte bleef er bij mijn over:
Sloan poa. En terwijl ikkdit dacht, raakte mijn stick de bal, en zag ik
de keeper de verkeerde hoek in gaan. Goal 7-0. Fit's offfensief werd meteen
afgebroken, want allen moesten achterin gaan verdedigen. Maar hoe wij ook
aandrongen, de stand bleef 7-0 tot het eindsignaal. Voldaan sjokten we van
het veld af.

Veel plezier op school, Martij n Cl

PS1 He jongens, duik deze week eens allemaal vroeg in bed, en slaap
eens lekker uit.

PS2 Was jij afgelopen zondag niet op de ouder en jeugd training?
Dat meen je niet. Bijna iedereen was er, dus jij komt volgende

keer ook he?
PS3 Tot na de herfstvakantie allemaal

De zachtste Bek van de Week. Aangezien er op de werkweken heel wat ia

afgekeet, en waarschijnlijk ook heel wat afgebroken, was het voor ons
als jury niet interessant genoeg qua brutaliteit, de afgelopen week.
Vandaar, alleen deze week de zachtste bek van de week. Het aantal
punten dat je deze keer krijgd, gaan van je totaalscore af.
1 . Lodewijk Menkhorst 3 punten
2+ Robin Jan Gerrits 2 punten
3. Thijs Re tra 1 punt
Je ziet het, zo vervelend zijn we nu ook weer niet. Robin Jan staat zelfs
op -1

. Tot de volgende week, bij de meest gehate rubriek van de hele
vereniging.

Martijn Cl

Jimbo
en oh nee he
Quibus
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Zandvoort C - Saxenburg, C jongens

Ik schrijf dit verslag in vorm van een gedicht
rechtstreeks uit mijn kamer in het gesticht
we gingen er keihard tegenaan
dat is natuurlijk je reinste waan
Ze waren best wel sterk
maar wij zijn ook niet te beroerd voor een beetje werk
gelukkig scoorde Jim i-O

en da's toevallig geen flauwe kul

maar saxenburg was nog niet verslagen
al hoorde je ze hardop klagen
keihard in de aanval resulteerde in 1-1

dat vonden win alom gemeen
gelukkig kwam het snel, de rust

en werd Martijn C2 net op tijd gesust

veel te vroeg werd weer gestart
daaop wachtten wij niet met smart

achterspelers aan beide kanten
wisten wel van wanten
Antal pleegde Hari Kiri

toen ie op een bal aftende als een eh stierie

wij hielden het achterin goed dicht

en bij Saxenburg achterin waren wij steeds in zich

jim scoorde 2-1

met wat hulp van zijn grote teen

ook Quibus kon't niet meer laten

en scoorde om later op te scheppen tegen zijn nazaten

dit vond Jim wel erg gemeen
en plots wat het 4-1

Marnix probeerde nog wat met zijn maten
maar het mocht niet meer baten
de moraal is in dit verhaal

als twee partijen vechten om 2 punten

is de winnar hij, die het minst gaat sutnten

Martijn C2

PS 1 fijn dat er limonade na de training is (maar niet heus)

PS 2 Jim, je MAG overspelen hoor
PS 3 Anta goed gespeeld. De recht ook, natuurlijk

Grootste Bek van de week
Hi. Vanwege een mislukte kamikaze poging van Lodewijk Zo'n hockeybal is

natuurlijk ook veel te groot om door te slikken, staat hij er deze keer

niet in. De stand wordt als volgt:

1. Ehijs Retra 3 punten
2. Stephan Bodamer 2 punten

3. Michéel van de Bos 1 punt

Zo Michiel, wees trots on jezelf, je hebt er ook een keer ingestaan,

Nu kun je weer gewoon doen dus.

Tot volgende week, de jury
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Wedstrijdprogramma A, B, C, D, E en F t/m 15 december 1990

10 november
JA1 - Terriërs A1

Alliance - J A 2
Terriërs - JB

JC - Alliance
Reigers ~ JD
JE •= Mijdrecht
JF - Strawberries

HIC - MA
MB - Hurley
MC - Rood Wit
Strawberries <= MD
ME - Bloemendaal

•

rijders: bar: van Grieken
rijders: coach + Landman
rijders: Bryan, F. v.d.Meije, Cense,

Menkhorst
bar-: v.d. Bos

rijders: coach + de Vries
bar : Goode
bar : v.d. Graaf

rijders: coach, de Muinck, Bruynzeel
bar : v.d. '-Berg, den Boer

bar: : Grannetia, de Kuyer
rijders: coach + Paap
bar : van Duyn

Kassa: Desiree Goode, Willy v.d.Bos , Adde den Boer, Lida Groen

17 november
Pinoke - JA 1

JA2 - Kikkers
JB - Mijdrecht
Alkmaar - JC
JD - Spire
JE vrij
Reèges ~ JF

MA « Bloemendaal
Kraien ~ MB
Bennebroek - MC
MD - Abcoude
ME - Haarlem

rijders: coach, v.Grieken, Kok
bar : Paap
bar: v.d.Mije, Koenekoop
rijders: coach, Gerrits, v.d.Bos
bar : Rovers, Berendsen

rijders: coach, Paardekoper

bar : Riemersma
rijders: coach, den Boer, Meyering
rijders: coach, Bruinsma, Bluys

bar : Caldwell
bar : Prins

Kassa: Kitty Koenekoop, Jelly Berendsen, Ellen Schut, Joke Paap

24 november
Eechtrop - JA 1

JA2 « Xenios
JB - Hurley
Hurley, JC
Strawberries - JD
JE - Abcoude
Pinbnke - JF

rijders: coach, v.d. Meije, Brouwer

bar : Aandewiel, Nieman
bar : Smits, Bryan
rijders: coach, Menkhorst, Retra

rijders: coach, Dekker, Wendelgest

MA - Qui Vive
Kikkers - MB
Alliance - MC
MD vrij
ME vrij

bar : Bruinsma
rijders : coach, v.d. Graaf

bar : Castien , . Morrien
rijders : coach, Verburg, Ackermans
rijders : coach, Grannetia, de Kuyer

Kassa: Ria 'Bruinsma, Marjorie Castien, Henriette Bryan, Ingrid Morrien.
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8 december
JA 1 - Bloemendaal
Kraaien - JA 2

Xenios - JB

JC - Abcoude
JD - Bloemendaal
Hurley - JE
JF - Bennebroek

Reigers - MA
MB - Reigers
MC - Bloemendaal
MD ° Reigers
Rood Wit ~ ME

•

bar
rijders
rijders

bar
bar
rijders
bar

rijders
bar
bar
;ar

rijders

Kok, Roodhart
coach, Jonker
coach, Smits, Koenekoop,
Molleru3

Wiltenburg
coach, de Wolf

f

Casseö

coach, Morrien, v.Hemert

Van Duuren, Verburg
Tump
Beugel
coach, Grannetia

.

Kassa: Eveline Wiltenburg, Elly van Duuren, Kanneke Roodhart, Mieke Tump

15 december
JA 1 - Rood Wit
Purmerend - JA2
Magnus - JB
JC - Magnus
Heerlijkheid - JD

JE - HIC
JF - Rood Wit

MA - Myra
MB - Purrnerend

MC - vrij
Saxenburg. - MD
ME - Alliance

.

.

bar : Bal
rijders: coach , Sliecker

rijders: Bryan P.v.dMije, Cense, Menckhorst

bar : Retra, Bodamer
rijders: coach, Faase
bar
bar : Verhoef, Van Gameren

bar : Plantinga
bar : Ackermans, Willigers

rijders: coach, Beugel

bar : v. Liemt i

Kassa: Inge Retra, Jennifer Plantinga, Els Willigers, Gonnie van Gameren

•

Indien u op de datum dat u moet rijden cf bardienst hebt niet beschikbaar

bent, wilt u dan onderling binnen het team ruilen, het team van uw kind

en de daarbij behorende telefoonnummers treft u dn deze Garnael aan (haal

deze pagina svp eruit en bewaar deze tot het einde van het seizoen)»

Bel dus NOOIT de Jeugdcommissievoorzitter voor bar» en of vervoersproblemen.

Indien u voor uw vervoersbeurt een kilometervergoeding wenst te ontvangen

heeft de coach hiervoor formulieren. De coach dient de volledig ingevulde

formulieren aan Leonie Porton af te geven.

:

-

-

•

'
;

'
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Teamindeling

Jongens A 1

Gillis Kok 16422

Casper van Grieken 023 - 243680
Timo Gatsonides 023 - 246224
Jorg Brouwer 16887

of 02942 - 3740
J.B.v.d.Mije 17409

Ronald Roodhart 16253

Wouter Slotemaker 16927
Victor Woters 14695
Nikki Gatsonides 03- 246224

Niels Jonker 18535

Jongens A 2

Michiel Aandewiel
Patrick Landman
GuidQ Nieman
Pepijn Paap
Sylvain Slieker

18103
15612

14073
16567

Jongens B
Seth Bryan
Gert Jan Cense
Dolf Menkhorst
Pepijn v.doMije
Floyd v. ,d.Mije

Darwin Molenaar
Niels Castien
Pepijn Koenekoop
Ilje Molerus
Martijn Smits

Jongens D
Tione Berendsen
Simon Korper
Srie Gerrits
Tim Wilteburg
Wiebe Rovers
Patrick de Vries
Justin Dekker
Robert Faase

Jongens F

Martijn Aarens
Thomas van Gameren
Mare Paardekoper

^pp Vod. Graaf
Stefan Verhoef
Lars Carree
Nick Drogtrop

Meisjes A
Carina Gormiller
Laura van Hemert
Jolijn Koper
Lara Meijering
Claudio Riemersma
Kim Scheffer
Helen Plantinga
Sanneke Castien
Jaqueline Bonman
Marjolein Morrien
Chantal Bruynzeel
Corinne de Muinck

12534
18204

15970
16018

16018
16990
16828
15022
12731

15635

18017

13483
17626
13608

18594
14101

18261

18108

19981

16815
16640

16864
14087
12644

14370
14532
16168
18853
16991

15066
14485
16828

15009
13314
14692

13875

Jongens C
Jim Gatsonides 023 - 246224

Lodewijk Menkhorst 15970

Anta Samsuria 13201

Michiel v.d.Bos 16202

Quirien Niemoller 19640

Martijn Wiltenburg 13608

Steven Bodamer 12313

Mare Jan Castien 16828

Martijn Rovers 18594

Thijs Retra 16182

Robin Jan Gerrits 17626

Jongens E
Niek Berendsen 18017

Jorrit Willigers 16414

Nick Goode 18647

Milan Landman 16125

Jordy Wendelgest 18725

Lars Onel 16846

Remco de Wolff 17423

•

Meisjes B
Amber Amende
Tsjakine v.d. 'berg

Saskia den BOer

Denise van Duuren

Esther Meijering
Sabine Bruijn
Brenda Verburg
Sharon Faber
Willemijn Ackermans
Rebecca Willigers
Denise Jonker

16774
16400
16861

12473
18853
18853
16130
17867
16888
16414

18535
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Meisjes C Meisjes D

Ellis de Muinok 13875 Nienke van Bergnen
Francisca Gormiller 14370 Lotus v.d DMije
Patricia van Liernt 18580 Kristien Molenaar

Lorene Korper 13483 £anine de Ridder

Nina Tump 171 03 Maaike Retra

Angeline v.chHaak 17313 Charlotte Caldwell
Kim v.Gameren 16815 Kim Landman
Zoe de Kuyer 19627 Lenny Paap
Maaike Bluys 18129 Marieke Beugel

Marielle Grannetia 13050
Niko de Kuyer 19627

Meisjes E

Anne van Eergen 19558
Lara de Kuyer 19627

Intan Samsuria 13201

Victoria Prins 14205

Kelly Grannetia 13050

Janine van Liemt 18580

Petra van Duyn 18687

19558
16018

16990
17064
16182

13291
16125
19017
12184



Geheel verzorgde excursiereizen

Groepsreizen

Dagtochten
Weekendarrangementen
Schoolreizen

Schoolmeerdaagse
Reisbureau

Touringcarbedrijf

Touroperating

Ezaco
Castricum
02518-59001

Telex 71245

Haarlem

® LID GARANTIE FONDS

tfj Coiffures
itvvËiard-MAniut
voor hem en haar

Uitsluitend volgens afspraak,

('s maandags gesloten)

Schoolplein 4 - Zandvoort

Tel. 02507 - 15880

HERMAN HARMS

( 5hnE-higz)
Grote Krocht 22 - Zandvoort

o/mo L

Auói m

Dealer van Zandvoort

en omstreken

B. van Alphenstraat 102/van Lennepweg 104

2041 KP Zandvoort. lel. 02507 - 14565

Auo. van dev Mtje

Marisstraat 13a - Telefoon 151 86- Zandvoort

SCHILDERS- EN AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK

BEHANG- EN GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

Kamerbreed tapijt, Novilon, Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.

Vitrage's en overgordijnen - Wandbespanningen

uw drukker voor:

geboortekaartjes

huwelijkskaarten

en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

kerkpadö - tel. 02507-127 93

postbus 54 - 2040 ab zandvoort
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DEF JEUGD DEF JEUGD DEF JEUGD DEF JEUGD DEF JEUGD DEF JEUGD DEF JEUGD DEF, •

De eerste wedstrijd na de herfstvakantie aas een beetje nat. Dat zij in de
regen moesten spelen, vonden zij niet erg. De wedstrijd ging door en dat
was voor hun belangrijker
De jongens D gingen goed van start en wonnen hun wedstrijd van HIC met 6-4.

De jongens E speelden thuis tegen Hurley. Het was een spannende wedstrijd
welke team zal er winnen. Hurley maakte in de 2e helft een doelpunt 1-Q

voor Hurley, maar Zandvoort kwam in de aanval en scoorde 1-1 en dat was
ook de uitslag.
De meisjes D verloren van de Reigers . Kop opl Volgende keer beter.
De meisjes E speelden ook een fraaie wedstrijd thuis. De 2e helft stond
Zandvoort voor met 3-2. Volgens Anne was de tijd al lang om, maar Bart
wilde graag dat Zandvoort nog een doel >unt maakte. Da'- doelpunt kwam
niet en toen scoorde Rood Wit hun derde doelpunt. Jammer Anne, volgende
keer moet jou papa toch beter op de tijd letten.
a.a. Zaterdag 3 november gaan de jongens F hun eerste wedstrijd spelen.
Wij wensen jullie heel veel succes en doe voorzcihtig aan.

'

•

Training

De jongens F en de meisjes E trainen op dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur.
De jongens E trainen op donderdag van 16.15 tot 17.15 uur.

Jop en Mare trainen mee met de jongens E i.v.m. judo op dinsdag.

Jongens

HIC D - Xandvoort D
Zandvoort E - Hurley E'

4-6

1-1

Meisjes
Reigers D - Zandvoort D

Zandvoort E - Rood Wit E

WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG 3 NOVEMBER 1890

Jongens

Meisjes

Zandvoort D

HIC El

Myra Fl

Zandvoort D
Alliance E

- Bloemendaal D2
- Zandvoort E
- Zandvoort F
- Saxenburg D
- Zandvoorc E

'

5AL^IMSTEN_ZATERDAG_3_NOVEblBER

een van de ouders van:

10.00 - 11.45 uur : Simon Korper
11.45 - 13.30 uur : Lénny Paap
13.30 - 15.15 uur : Gert Jan Cer.se

15.15 - 17.00 uur : Lara Meijering

10.30 KG
10.30 KG
10.45 KG
10.30 KG
10.45 KG

Kassa:

Elke Molenaar
Dinka Mollerus
Sonja Scheffer
Marleen Gerrits

2-0

3-3

1

r •

•
;

.

2y£e^/jeu^d_ training ouderen - Joop Berendsen
jeugd - Ruud Willigers + CHarles de Muinck

L^£§£HUljING_MN_DE^

Men is begonnen met het afbreken van de Oosttunnel, bij de hockeyblub.
Daarom lijkt het ons beter, dat u zelf uw kinderen waarschuwt voor het
gevaar van losse stenen en prikkeldraad enz.

Om bij het hockeyveld te komen moet u via de Linaeusstraat rijden,
meteen links de Dr . J.P.Thijsseweg op, rechtdoor rijden, u rijdt dan langs
het hockeyveld naar de parkeerplaats toe.
Fietsen en lopen is daar geen pretje, dus als het even lukt, kunt u uw
kinderen beter maar even brengen tn helen

«
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Opstellingen

JongensJ) : Toine - Simon - Tim - Erik - Wiebe - Patrick - Justin - Rabert

Coach : C.Wiltenburg tel. 13603
Aanwezig zijn in het clubhuis om 10.00 uur

Jongens_E : Niek - Jorrit - Mllan - Jordy - Nick - Lars - Remco
Coach : J. Landman tel. 16125
Verzamelen -in het clubhuis om 09.45 uur
Rijders : Landman - Derendsen

J2DS2DË-S : Martijn aarens - Thoma v. Gameren - Jop de Graaf - Mare ___
Paardekoper - Lars Carrêe - Stafan Verhoef - NicJc Drgfcrop- --

Coach : van Gameren tel. 16815

Verzamelen in het clubhuis om 09.45 uur
Rijders : v. Gameren + Aarens

..

L^iêi§s_p : Nienke - Lotus --Kris tien - Janine * Maaike - Chartotte **

Lenny - Marieke
Coach : de Ridder tel, 17064
Aanwezig zijn in het clubhuis om 10.00 uur

Meis jes E : Anne - Victoria - Lara - Intan - Kelly - Petra - Janine
Coach : B.v. Bergen tel. 19558
Verzamelen in het clubhuis om 10.00 uur
Rijders : V. Berden + de Kuiier

Verslagen

Zaterdag 27-10 jongens D

We moesten tegen Hic spelen en die komen uit Amstelveen dus we moesten
wel een eindje rijden. Toen we er waren trokken we de keepers. spullen
aan bij de keeper Wiebe. En we gingen het veld op. Het veld was erg
klein dus we konden allebei vrij snel scoren. In de eerste helft stond
het 3-2 voor ons. In de tweede helft kwamen we in het spel en scoorden
drie doelpunten. Hic scoorde er ook nog een maar die telde niet.
Eindstand 6-3

PS Jongens goed gespeeeld
PS Eric Bedankt voor de trekdrop

; :

Groetjes Justin

Jongens E

Onze wedstrijd was spannend. De eerste helft hadden we 0-0 gespeeld.
De tweede helft hadden eerst de tegenstanders een doelpunt gemaakt toen
stonden we achter met 0-1 toen kwamen we in de aanval. Jordy maakte een
doelpunt en toen stond het 1-1 het was nog een hele spannende wedstrijd

De groetjes van Remco

Gelijk gespeeld. We hebben tegen Hurley gespeeld. De eerste helft verloren
de tweed gelijk gespeeld 1-1

.

Groetjes Nick Goode jongens E

Zandvoort ee een tegen roodwit ee drie
We moesten tegen roodwit we heben leuk gespeel eigenlijk waren we al klaar
met de wedstrijt maar bart wou dat wij nog een doelpunt maakten maar toen
ging de tegen partij een doelpunt maaken want eerst was het 3-2 voor ons
maar nu was het 3-3. Dat noemen wij nou peg heben,

Van Anne
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SPORT & SPORTMODE

voor

HOCKEY - GOLF
TENNIS - SKI
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Gretha de Bruijn Sport
Twijnderslaan 7 - Haarlem - Telefoon-. 319533

een
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In geldzaken merkt u wat een goed contact met de bank waard is. Bij de ABN Bank

kunt u rekenen op sterk teamwork. Of het nu gaat om sparen of r^PTT^lïf^Pl
lenen, beleggen of verzekeren, wij weten wat er op het spel staat, f i é ïm ZaLIHjI

Openingstijden : ma - vr. 09.00 • 16.45 uur

Vrijdagavond openstelling 18.30 - 20.00 uur Grote Krocht 12, Zandvoort.
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ZANDVOORT HOLLAND

TELEFOON

02507-15662

SCHOONHEIDSSALON

ZONNEBANKEN

MASSAGE

FITNESS

SAUNA

BAR

Voor al uw

SPORTOPNAMEN

ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN

ZEER VOORDELIG

BIJ

FOTO QUELLE

*

DRUGSTORE MOERENBURG
HALTESTRAAT 1 • TELEFOON 16123

Uw OPEL - GM adviseur

C.F. van der Vorm

Corsa.

SIvan lentopel
zandvoort
Kam. Onnesstraat 15,

2041 CB Zandvoort.

Tel. 02507- 15346

Nieuwe- en Inruil FORD's?
Autobedrijf J. JONGSMA!
Curiestraat 8.

Telefoon: werkpl.-mag.: 12323
showr.: 13360

OFF. FORD Service en Verkool

Nieuwe- en Inruil

RENAULT's?
Autobedrijven RINKO!
Curiestraat 10.

Telefoon: werkpl.-mag.: 12323
showr.: 13360

OFF. RENAULT Service en Verkoop


